
Impressão direta em uma variedade de ma-
terial sem pré-revestimento 

Ideal para impressão em substratos rígidos e 
flexíveis

Base da produção

Aplicações

Ideal para impressão em couro, capas e 
fundas para dispositivos móveis, brindes 
personalizados e itens promocionais 
(canetas, sticks USB, crachás, acessórios... 
etc) troféus, impressão de cartões PVC, 
impressão em madeira, etiquetas industri-
ais e embalagens
  

Conveniência de operação com arquitetura única de 
carregamento lateral

Minimo custo operativo com o sistema de 
abastecimento contínuo de tinta

Impressão de alta definição em plásticos devido ao 
módulo antiestático

Manutenção e operação simplificada

Operação segura com sistema de limpeza de 
cabeça de impressão automatizada

Função de impressão de painel de controle de 
auto repetição 

DoaçõesEletrônicosDecorações Etiquetas industriaisPresentes personalizados

ARTIS 3000S, IMPRESSORA 
A3+ ECO SOLVENTE

PRODUZE CORES VIVAS E 
DETALHES NÍTIDOS

A3+, 315*750 mm

Branco + CMYK
Sistema de tinta Até 5760 *1440 dpi

Impressão embossada 3D
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Solicitar informaçõesEspecificação técnica

Especificações de impressão 

Especificações da impressora  

Velocidade de impressão 6 min para tamanho A3 completo @1440 x1440 dpi

Tecnologia de impressão Tintas com solvente pigmentado

Tinta Tintas artisJet BRD ou BRP (C, M, Y, K)

Meios Aplicação Capas e fundas para dispositivos móveis, brindes 
personalizados, itens promocionais (canetas, sticks USB, 
crachás, acessórios), troféus, impressão de cartões PVC, 
impressão em madeira, rótulos industriais e embalagens

Tamanho dos suportes 315 x 750 mm (12.40 x 29.52 pol)

Espessura Até 85 mm (3.34 pol)

Impressão Modos de impressão 4 pass
6 pass
8 pass

Resolução de impressão Até 5760 x 1440 dpi

Cabeça de impressão Cabeça de impressão piezo elétrico a pedido 
Epson DX5. Feito em Japão

Bicos Tecnologia da impressão com tamanho de ponto 
variável, a partir de 1.5 pl e até 21pl

Conectividade

Portas USB 2.0

Sistemas operacionais Windows 

Dimensões Profundidade x largura 
x altura

Impressora 645 x 690 x 490 mm  (25.39 x 27.16 x 19.29 pol), 
Envio 880 x 990 x 650 mm  (34.64 x 38.97 x 25.59 pol)

Peso Impressora 120 Kg , Envio 140 Kg

Conteúdo da caixa artis 3000 S, cabo USB, cabo de alimentação, Manual 
do usuário, pacote de peças sobressalentes, Driver CD,
Chips de tinta, túneis de tinta, cabo SCM, fusível de 
energia, Software RIP, Damper Extra Back-up

Intervalos de temperatura 10 - 35 ° 

Consumo de energia e requisitos ~75W, tensão de entrada (ajuste automático)

Certificação Certificada CE

Garantia Garantia limitada de um ano

Tinta

artis 3000 S

BRD Dye Eco Solvente Tinta

Impressora

Software

Mesa de secagem aquecida
Opcionalmente, a artis 3000 S pode ser atualizada com uma mesa auto 
aquecida. Esta opção pode minimizar a secagem e encurtar o tempo de 
retorno. Entrega mais rápida, prepare as suas impressões anteriormente para 
processamento adicional ou embalagem.

Ajuste automático de altura de cabeça de impressão
Equipado com sensores para ajustar automaticamente a altura da cabeça e 
reduzir as batidas da cabeça de impressão.

Sistema de abastecimento contínuo de tinta
Ao contrário dos cartuchos de tinta, este sistema permite 100% de utilização 
da tinta disponível.
 

 

Projetado com a simplicidade em mente, o software artisrip lite suporta todos os 
modelos de impressoras BR. É apropriado para iniciantes que estão procurando uma 
saída consistente de cor vivo. 

As principais características de ArtisRIP são:

Plataforma de layout
Layout editing platform, resize, mirror, text, color adjustment,
color gamut check..
Raster and vector images support
Built in customizable print templates for printing pens, phone covers, lighters, wood 
cases, etc...
Previewing and smart nesting

Reprodução de cores vivas
Reprodução de cores vivas
Impressão simultânea de múltiplos dispositivos de impressão
Impressão simultânea de branco e CMYK
-  Modo de impressão de cor logo branco
-  Modo de impressão branco logo cor
Suporte para arquivos de imagem jpg, tif, bmp, png, ai e pdf
Base de motor de gestão de cor com suporte de perfis ICC
Ajuste de canal de tinta individual
Captura automática de tinta branca
Modo de renderização de difusão (elimina a formação de bandas, realçam transições de 
cores)
Impressão direta de software gráfico comum. (CorelDraw, Photoshop, Autocad...)

Software artisRIP Tecnologia principal

BRD9 - 1000-001 Tinta eco-solvente BRD9 Ciano, 1000ml
BRD9 - 1000-002 Tinta eco-solvente BRD9 Magenta, 1000ml
BRD9 - 1000-003 Tinta eco-solvente BRD9 Amarelo, 1000ml
BRD9 - 1000-004 Tinta eco-solvente BRD9 Preto, 1000ml
BRD9 - 500-001 Tinta eco-solvente BRD9 Ciano, 500ml
BRD9 - 500-002 Tinta eco-solvente BRD9 Magenta, 500ml
BRD9 - 500-003 Tinta eco-solvente BRD9 Amarelo, 500ml
BRD9 - 500-004 Tinta eco-solvente BRD9 Preto, 500ml
BRD9 - 200-001 Tinta eco-solvente BRD9 Ciano, 200ml
BRD9 - 200-002 Tinta eco-solvente BRD9 Magenta, 200ml
BRD9 - 200-003 Tinta eco-solvente BRD9 Amarelo, 200ml
BRD9 - 200-004 Tinta eco-solvente BRD9 Preto, 200ml

BRCA-S-1000-001 Agente de limpeza para tintas solventes de tudos os 
  pigmentos, 1000ml 
BRCA-S-500-001 Agente de limpeza para tintas solventes de tudos os 
  pigmentos, 500ml
BRCA-S-200-001 Agente de limpeza para tintas solventes de tudos os 
  pigmentos, 200ml 

Tinta BRP Pigmented Eco Solvent Ink
BRP9 - 1000-001 BRP9 Tinta pigmentada BRP9 Ciano, 1000ml
BRP9 - 1000-002 BRP9 Tinta pigmentada BRP9 Magenta, 1000ml
BRP9 - 1000-003 BRP9 Tinta pigmentada BRP9 Amarelo, 1000ml
BRP9 - 1000-004 BRP9 Tinta pigmentada BRP9 Preto, 1000ml

BRP9 - 500-001 BRP9 Tinta pigmentada BRP9 Ciano, 500ml
BRP9 - 500-002 BRP9 Tinta pigmentada BRP9 Magenta, 500ml
BRP9 - 500-003 BRP9 Tinta pigmentada BRP9 Amarelo, 500ml
BRP9 - 500-004 BRP9 Tinta pigmentada BRP9 Preto, 500ml

BRP9 - 200-001 BRP9 Tinta pigmentada BRP9 Ciano, 200ml
BRP9 - 200-002 BRP9 Tinta pigmentada BRP9 Magenta, 200ml
BRP9 - 200-003 BRP9 Tinta pigmentada BRP9 Amarelo, 200ml
BRP9 - 200-004 BRP9 Tinta pigmentada BRP9 Preto, 200ml

Software artisRIP 

Agente de limpeza

BRCP-S-1000-001 Fixador para tinta de base solvente (Coreia), 1000ml  
BRCP-S-500-001 Fixador para tinta de base solvente (Coreia), 500ml 
BRCP-S-200-001 Fixador para tinta de base solvente (Coreia), 500ml  

Agente de fixação

BRCA-S-1000-001 Agente de limpeza para tintas solventes de todos los 
  pigmentos base água, 1000ml   
BRCA-S-500-001 Agente de limpeza para tintas solventes de todos los 
  pigmentos base água, 500ml 
BRCA-S-200-001 Agente de limpeza para tintas solventes de todos los 
  pigmentos base água, 200ml  

Agente de limpeza

BRCP-S-1000-001 Fixador para tinta de base solvente (Coreia), 1000ml
BRCP-S-500-001 Fixador para tinta de base solvente (Coreia), 500ml
BRCP-S-200-001 Fixador para tinta de base solvente (Coreia), 200ml

Agente de fixação
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